
 

 

Media and Culture, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 12, No. 1, Spring and Summer 2022, 59-86 
Doi: 10.30465/ismc.2022.38753.2477 

Culturalization of "audience attraction" in the media by 

being influenced by the three components of simplification, 

conciseness and truth-telling in Bustan and Golestan Saadi 
Zeinab Torabi*, Kobra Nodehi** 

Ebrahim Ebrahimi*** 

Abstract 

The media in all its forms is the arena of conveying the message to the audience, and 

all types of media play a prominent role in creating culture and changing the beliefs 

and attitudes of the audience; Therefore, due to the diversity and multiplicity of new 

media, the issue of audience attraction is more important than ever. The present 

study, with emphasis on different types of media, in the form of interdisciplinary 

studies, has introduced three prominent components in Saadi Park and Golestan. The 

research method is theoretical-citation and based on humanities data And the 

research findings show that Saadi has used the components of simplification, 

conciseness and truth-telling as three very effective strategies in attracting the 

audience and the correct application of these tricks has led to his global success. 

Intelligent strategies that have the ability to be very effective as a raw material in 

sparking media messages to attract the attention of the audience.  
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هاي  لفهنگاهي به مؤها با  سازي جذب مخاطب در رسانه فرهنگ
  گويي در بوستان و گلستان سعدي گويي و فشرده ساده

  *زينب ترابي
  ***ابراهيم ابراهيمي ،**كبري نودهي

  چكيده
هـا نقـش   مخاطب است و انـواع رسـانه  ي انتقال پيام به رسانه در تمامي اشكال آن، عرصه

روي كنند؛ از ايـن هاي مخاطبان ايفا ميسازي و تغيير باورها و نگرشاي در فرهنگبرجسته
ــهباتوجــه بــه تنــوع و تكثــر رســانه  ازپــيش ي جــذب مخاطــب بــيشهــاي نــوين، مقول

بررسـي انتقـادات چامسـكي    باشد. در بخش نخست پژوهش حاضر، ضمن  مي  موردتوجه
است و در سازي اشاره شدهها در فرهنگ، به نقش رسانههاي آمريكاوضعيت رسانهدرمورد 

ب در بوسـتان و گلسـتان سـعدي    ي اثرگـذار بـراي جـذب مخاطـ    بخش پاياني، دو مولفه
هاي علـوم انسـاني اسـت و    بر دادهتحليلي و مبتني- اند. روش تحقيق، توصيفي شده  معرفي
ر حاضـر، از اثرگـذاري بسـيار    هـا در عصـ  هدهـد كـه رسـان   هاي پـژوهش نشـان مـي    يافته
شاهكارهاي سـعدي مبـين   توجهي بر فرهنگ جوامع برخوردارند. همچنين، بررسي   شايان

اي براي جذب مخاطبان بهره برده اسـت كـه   است كه سعدي از راهبردهاي هوشمندانه  آن
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اي در هـاي رسـانه  عنـوان مـواد اوليـه و ضـروري در چاشـني پيـام      قابليت آن را دارد تا به
  توجه و جذب مخاطبان، بسيار اثرگذار جلوه نمايد.   جلب

  ها، بوستان و گلستانِ سعديسازي، جذب مخاطب، رسانهفرهنگ ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

ارتباطـات و   يحـوزه هاي مختلف، در  با توجه به پيشرفت علم و فناوري در عرصهامروزه 
و رسانه در عصر حاضـر از   هستيم اي رسانه هايابزار افزونگسترش روزشاهد ها نيز  رسانه

هاي اي كه كشورهاي بزرگ و كوچك در حوزهگونهگيري برخوردار است؛ به جايگاه چشم
  هاي گروهي، قرار دارند. ويژه رسانهها، بهالشعاع اقسام مختلف رسانهگوناگون تحت

خيـر، بـه كـااليي    اي اهميت دارد كـه در سـده ا   اندازههاي گروهي به ارتباطات و رسانه
ها و همگرايـي   پذير تبديل شده است و محوري اساسي و مهم براي تعامل دولت تبادل
ها، مرزهاي ملي را درنورديده و  رو، امروزه بحث ارتباطات و رسانه ها است. ازاين ملت

هـا نقـش مهمـي در     بنـابراين، رسـانه  ؛ به كااليي فراملي و فرامرزي تبديل شـده اسـت  
(انگـارده و   شـئون جامعـه و اجتماعـات دارنـد     يسازي در همه تصميمريزي و  برنامه

  ).1394مينايي، 

ي رقابت جهـاني بـا هـدف جـذب مخاطبـانِ      هاي مختلف در گردونهقرارگرفتن رسانه
ها برشمرد؛ زيرا رقابت در ايـن  ي اثرگذاري باال و تنوع و تكثر رسانهتوان ثمرهتر را مي بيش

هاي مختلف راهكارهاي جذب حـداكثري مخاطبـان را جـزو    شود رسانهعرصه موجب مي
هـاي  هاي خود قرار دهند. با اين توصيف، اگرچه مصـاديق جـذب مخاطـب از راه   اولويت

 بسيار متنوعي قابل بررسي است، لكن در ايـن مجـال ضـمن تبيـين آراي نـوآم چامسـكي      
)Noam Chomskyهـا بـر   رسـانه  شناس و سياستمدار آمريكـايي، درمـورد اثرگـذاري   )، زبان

به مصاديقي از جذب مخاطـب  » گوييفشرده«و » گوييساده«ي جامعه، با تكيه بر دو مولفه
عنوان در بوستان و گلستان سعدي اشاره خواهد شد. قابل ذكر است مصاديق مطرح شده، به

ها قابل تعميم است و نقش اساسي در جذب عناصري كليدي و زيربنايي براي تمامي رسانه
  نمايد. ن و ماندگاري پيام در ذهن آنان ايفا ميمخاطبا
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  روش تحقيق 1.1
پژوهش حاضر مجموعه نظريات مختلفي است كه به گفتمان علمي پيرامون ارتباط تنگاتنگ 

عنوان محور كانوني تحقيق در زمينـه  پردازد و مبحث جذب مخاطب بهرسانه و فرهنگ مي
نظـر  اسـت. روش انجـام تحقيـق از نقطـه     رسانه، فرهنگ و ادبيات مورد بحث قرار گرفتـه 

شـده در ايـن جسـتار،    هاي استفادهباشد و دادهتحليلي مي - شناسيِ پژوهش، توصيفيروش
جوهـاي  و اي و اسنادي است كه براي يافتن مقاالت مرتبط، جستي مطالعات كتابخانهثمره

سـي دقيـق   هاي معتبر علمي صـورت پـذيرفت و پـس از برر   متعددي در تعدادي از پايگاه
تـر  ي دقيقها و گزينش مطالب مفيد، در نهايت تعدادي مقاله جهت بررسي و مطالعهچكيده

  برداري قرار گيرد.انتخاب شد تا براي ترسيم چارچوب پژوهش مورد بهره
  

  ارچوب نظريهچ 2.1
گراني است بر آراي پژوهشمباني نظري اين جستار با تكيه بر نظريات نوآم چامسكي، مبتني

هـا در  با مطالعه و بررسيِ اثرپـذيري فرهنـگ از رسـانه، بـه تبيـين نقـش فعـال رسـانه        كه 
هـاي گروهـي در كنتـرل و    اند. چامسكي ضمن تاكيد بر نقش رسـانه سازي پرداخته فرهنگ

كــه تبليغــات دولتــي زمــاني«هــدايت افكــار اكثريــت روشــنفكرانِ جامعــه، معتقــد اســت 
كه هيچ مجوز رهايي داده نشـود،  باشد و زمانيي جامعه كردهي تحصيلحمايت طبقه  تحت

). وي بر ايـن بـاور اسـت كـه     9: 1385(چامسكي،  »گذاردجاي ميتاثيري عظيم از خود به
هـاي گروهـي و نظـام    كـه شـما رسـانه   زماني«كنند و هاي گروهي افكار را كنترل ميرسانه

ه همسـوي فكـري   آوريد و دانش و پژوهش را بآموزشي كشور را تحت كنترل خود درمي
: 1385چامسـكي،  »(راحتي اسب مرادتـان را بتازانيـد  توانيد بهدهيد، آنگاه ميخود سوق مي

36.(  
اي است )، رسانه دروازه1388از: دهشيري، نقل؛ به2008به اعتقاد كارلسون و همكاران(

زه )، امـرو 1388يابد. طبق نظـر دهشـيري(  كه فرهنگ از طريق آن به افراد مختلف انتقال مي
هـاي  جانبـه از ارتبـاط ميـانِ رسـانه و فرهنـگ، از طريـق پـژوهش       يابي به درك همه دست

ــدفرهنگي ــان Multi Cultural( چن ــات مي ــته) و مطالع ) Interdisciplinary Studiesاي(رش
سو انعكاس زندگي روزمره و تعامل بـا فرهنـگ   هاي گروهي از يكاست؛ زيرا رسانه  ميسر

شـوند.  از ديگر سو، محمل رساندن پيام و خلق معاني فرهنگي ميآيند و شمار ميجمعي به
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ناپذيرنـد و رسـانه از قابليـت    فرهنگ و ارتباطات در روابط، همزيست و در عمل، انفكاك«
ها از ها و رسوم و فناوريها، آيينشامل نمادها و اسطوره - ي فرهنگايجاد تحول در پوسته

: 1388دهشـيري،  »(برخوردار است - الگوسازي رفتاريپذيري و رهگذر نمادسازي، جامعه
182.(  

كـاربر، از  نكته ديگر آنكه، تغيير نقش مخاطبانِ رسانه از مخاطـبِ صـرف بـه مخاطـب    
) 1397گـردد. خجسـته بـاقرزاده(   هاي نوين محسوب مـي هاي رسانهترين شاخصهبرجسته

حضـور   يعنـ ي ،كـاربر  نقش مخاطـب بـه   رييتغ ،با انقالب ارتباطات امروزهمعتقد است كه 
به منجر ،ناگريآن به د يمحتوا و عرضه ديتول يبرا يمجاز يفرد برحسب توان در فضا  هر

و  تنـوع )، نيز 1399. از نظر اسدي(ده استشاز معادالت گذشته در ارتباطات  ياريبستغيير 
باعـث شـده كـه     نينـو  يهارسانه ينفوذ باال بيآنها در كنار ضر يها و محتواتكثر رسانه
و  كننــد يسـپر  يارتباطـات جمعـ   يرا در فضـا  يشـتر يب اريكـاربران زمـان بسـ   /مخاطبـان 

از مـوارد   ياريكند كه مطالب كوتاه باشـد و بسـ  يمب جايا ياجتماع يهاشبكه يها يژگيو
  .رديگ ناخواسته در دسترس كاربر قرار

ب و كـار بـر اسـاس    كسـ  يها از آنجا كه مدل)، 1398ئيان و همكاران(به اعتقاد خواجه
مخاطـب بـه    يرسـاز يدرگ ،آنها بـه مخاطبـان وفـادار اسـت     ليجلب توجه مخاطبان و تبد

بـا  ) Napoli, 2011و طبـق نظـر (   شده اسـت  ليتبد يارسانه رانيمد انيمهم در م يموضوع
و  بـوده ن يكـاف  گـر يمخاطـب د  يريدر معرض قرارگ ي،تاليجيد يهارسانه يظهور گسترده

كـه   دهد ينشان م يخوب چارچوب به نيا. كنديمن نيرا تضم ايرسانه يهاسازمان تيموفق
 يبا راهبردهـا  توان ياست و نم يچندبعد يا دهيمخاطب تا چه حد پد يرسازيدرگ يمقوله

  .داشت ي را انتظاراجتماع يهارسانه يدر عرصه تيموفق حي،سط و جانبهكي
  
  بحث .2

  مخاطب كيست؟  1.2
ي هاي خود به سرمنزلِ مقصـود، نيازمنـد مولفـه   محتويات پيام» رساندن«اي براي هر رسانه

 - مخاطب - رسانه«است. مخاطب يكي از زواياي اصلي مثلث » مخاطب«بسيار مهمي به نام 
است كه ناديده گرفتن آن، منجر به كاهش سريع طرفداران آن رسـانه خواهـد شـد و    » پيام
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اي، حـذف يـك   هاي پرشتاب رسانهيشرفتپرواضح است كه با توجه به زندگي در عصر پ
  ناپذيري براي آن رسانه بر جاي خواهد گذاشت. رسانه در بازارِ رقابت، خسارات جبران

اي اي اسـت كـه در راس مثلـث رسـانه    هـاي رسـانه  ي كـانوني فعاليـت  مخاطب نقطـه 
  دارد.  جاي

امـا   ،داردكننـده  نيينقش تع گريدو عضو د تيسه عضو در وجود و ماه نياز ا كيهر 
 طيشـرا  .اسـت  )مخاطـب (رنـده يگ يعنـ ي ،مولفـه دوم  يبر عهده يو كانون ينقش اصل

مخاطـب   ينـ يع عدم حضـورِ  ايو حضور  ها تينوع حساس ي،نگفره تيوضع ي،روح
 .ميانتقال دهاو به  يو با چه ابزار ياخود را در چه سطح و اندازه اميكه پ كند يم نييتع

و ابزار  امينوع پ يگاه دربارهآن ؟ستيدانست كه مخاطب ك دينخست با ،گريبه سخن د
 يعنـ ي ؛شناخت مخاطب اسـت  ،گام نخست نيبنابرا ؛گرفت ميو تصم ديشيكارآمد اند

: 1385يي، بابـا ( او يو اجتمـاع  يفرد يهاها و نگرششيگرا ،قيعال ،ازهاياز ن يآگاه
5.(  

اي كه كند يا نويسندهمحصولي توليد مياي كه سازد، توليدكنندهاي كه فيلم ميكنندهتهيه
ــي  ــاليف م ــي را ت ــم تو  متن ــن مه ــن رك ــه اي ــواره ب ــد، هم ــي جســتن  كن جــه دارد و در پ

 هـر رسـانه  «است كه منجر به جذب حداكثري مخاطبان گردد. از همـين روي    راهكارهايي
شـكل   نيبـاتر يبـه ز  ،مخاطـب  يقهيخود را با توجه به سـل  يديتول يكند محتوايتالش م

سـازمان پـژوهش و   (»ديـ نما جـاد يمخاطبان خـود ا  يرا رو ريتاث نيشتريكند تا ب يبند هبست
  ). 13: 1397ريزي آموزشي، برنامه

هـاي نـوين اسـت كـه     ترين داليل محوريت مخاطبان، تنوع و تكثر رسانهيكي از عمده
  كوشند.يك به شكلي در شناسايي نيازهاي مخاطبان و جذب مخاطبانِ بيشتر مي  هر

مخاطبان  يازهاياگر ن رايز ؛است يا عنصر نظام رسانه نيتريمخاطب اساس ازين شناخت
ـ ربرنامه ،شناخته شوند يدرستبه قربـاني،  »(تـر خواهـد شـد   سـاده  يآن كمـ  يبـرا  يزي
 حيشناخت صح«). شناخت نيازها مستلزم شناخت درست از مخاطب است و 32  تا: بي

 يدر عرصه ديو تول يرساناميهرگونه پ يه برامقدم نيترواجب ،مخاطب ينانهيب و واقع
  ). 4: 1385يي، بابا( فرهنگ است

اي فـراهم  هاي رسانهامروزه با گسترش فناوريهاي مدرن، بسترهاي مناسبي براي سازمان
هاي درگيرسـازي، بـه اعتمـاد و جـذب مخاطبـان      شده است تا از طريق بكارگيري تكنيك
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اي آمريكاسـت،  چامسكي، كه از منتقدان جدي نظـام رسـانه  بزنند؛ وگرنه به قول نوآم   دامن
ماند. براي چكش مهم نيست كه بـراي   فناوري از اساس خنثي است و مثل يك چكش مي«

چامسكي، مصاحبه با پايگاه »(ساخت خانه يا شكستن جمجمه انسان مورد استفاده قرار گيرد
ي اين چكش بـه  كند ضربهين مي). و نوع نگاه رسانه به مخاطب است كه تعيsalonاينترنتي 

هـا تـا حـدي اسـت كـه      چه اهدافي اصابت كند. از اين منظر، اثرپذيري مخاطبان از رسـانه 
  ها را از كارآمدترين ابزارهاي اعمال حاكميت در دنيا برشمرد. توان رسانه مي

انـد و انتظـار    هـا، مخاطبـان نيـز دچـار تحـول شـده       از سوي ديگر، با گسترش رسـانه 
هاي  روز، مخاطبان به قسمتبهها دارند؛ پس روز هاي بيشتري را در استفاده از رسانه انتخاب
 اكثريـت بـه  «و » نخبگان آگاه«شوند و در بسياري از كشورها، فرق بين  تري تقسيم مي بيش

). در چنـين شـرايطي،   69: 1387رو به افزايش است(اكسـفورد و هـاگينز،   » دنبال سرگرمي
اهبردهاي انتقال آنها از اهميت شايان توجهي برخوردارند و شگردهاي اي و رهاي رسانه پيام

 هاست. هاي رسانهترين دغدغهجذب مخاطب از مهم

  اهميت جذب مخاطب 1.1.2
دليل پيشرفت ارتباطات و دسترسي آزاد به دنياي مجـازي، قابليـت بكـارگيري    امروزه كه به

هاي فـوري بسـيار باالسـت، موضـوع     نرساافزارها، جستجوگرهاي مجازي و پيامانواع نرم
هـاي  جذب مخاطب نيز اهميتي دوچندان يافته است و رقابـت در جلـب توجـه بـه شـيوه     

 يهـا كارگـاه  يچنان است كه همه يپژوهمخاطب گاهيو جا تياهم«شود. مختلف ديده مي
 يو حتـ  يمحـور مخاطـب  يهـا حـرف ، علـم و فرهنـگ   يهـا عرصـه  يدر همـه  يديتول

  ).5: 1385يي، بابا» (شناسنديخود م يرا ضامن بقا يساالر مخاطب
دليـل  هـا بـه  شود كه بدانيم انواع رسانهاهميت جذب مخاطب زماني بيشتر احساس مي
توجهي سرعت با چالش بزرگي به نام كمتنوع در شكلِ انتقال و كيفيت پيام، ممكن است به

  ويژهرقابت حذف شوند. به يسادگي از گردونهتوجهي مخاطبان مواجه شوند و بهيا بي
چون  گوناگون هم يها از رسانه يعيمخاطبان با اشكال وس ي،تاليجيد ستميظهور اكوس با

 يهـا و نمونـه  يچنـدپلتفرم  يها رسانه ،نگيمياستر )،نيآنالي(پخش جار ،تلفن همراه
افراد  ايِرسانه يها انتخاب يگستره ،ديجد تيوضع نيدر ا .اندروبرو شده گريمتنوع د

 يهـا  هـا بـا چـالش    رسـانه  ،ليـ دل نيهمـ كرده و به دايش پيافزا ارينسبت به گذشته بس
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: 1398ئيـان و همكـاران،   (خواجـه  در جلب توجه مخاطبان مواجه هسـتند  يياعتنا قابل
48(.  

 اصـوال «اي شـده اسـت.   و همين امر منجـر بـه افـزايش تنـوع در كاركردهـاي رسـانه      
بر  يرگذاريتاث تيكه در نها - خود ياعمال كاركردها يدارد و برا ييكاركردها يا رسانه  هر

). 103: 1399(اسدي،  »كند يگوناگون استفاده م يهاكيها و تكنكياز تاكت - مخاطبان است
هـاي   ها در عصر پيشرفت پرشتاب فنـاوري با اين حال، معضل بزرگ غالب مخاطبان رسانه

وژي ديجيتال، به ميزان قابل توجهي شـانس  هاي بصري و تكنول فرهنگ«نوين، آن است كه 
برند؛ زيرا پيشرفت تكنولوژي چنان از ارتقاي بصيرت  فريبي را باال ميكنترل سياسي و مردم

، كــامال »تكثيـر ســريع اطالعـات  «گيـرد كـه افــراد هنگـام رويــارويي بـا     افـراد پيشـي مــي  
  ).61: 1387(اكسفورد و هاگينز،  »مانند مي  دفاع بي

ها شتاب غير قابل كنترلـي گرفتـه اسـت.    اگير شدن اينترنت، پيشرفت رسانهامروزه با فر
 يهـا گاهيپا كارگزارانِو در عصر حاضر سبب شده كارشناسان  نترنتيروزافزون ا گسترش«
در مخاطبان  شتريباشند و نفوذ ب يجذب حداكثر مناسب و موثرِ يبه فكر راهكارها ينترنتيا

الـديني و خليلـي زيـدانلو،    معين»(و ارتباط موثر با كاربران را در دستور كار خود قرار دهند
ي اي، توجه به مخاطبان بيش از گذشته دغدغـه ). بنابراين با گسترش ابزارهاي رسانه1394

  يد. آنيز به ميان مي» دزديدن مخاطبان«كه گاها سخن از صاحبان رسانه شده است؛ تا جايي
ـ رادي(جمع يهـا  رسـانه  يههـ در مواج ياساس دگاهيد ـ زيتلو ،وي بـا   )و مطبوعـات  وني

ـ ا) وبيوتيو  ترييتوي(اجتماع يها رسانه حـال  در ياجتمـاع  يهـا اسـت كـه رسـانه    ني
به  يجمع يهارسانه ،مكان مخاطبان رييبوده و با تغ يجمع يها رسانه مخاطبِ دنيدزد

الـديني و  (معـين  شـوند  يآنهـا مـ   نيگزيجا ياجتماع يها و رسانه روند يم نيمرور از ب
  ). 1394خليلي زيدانلو، 

هاي موجود، بالفاصـله  دليل فراواني جايگزينافزون بر آن، ناكامي در جذب مخاطبان به
شـود كـه بـا اولويـت دادن بـه      هايي ميموجب پر شدن جاي خالي آن رسانه توسط رسانه

ــ   ــت و تن ــاء كيفي ــان و ارتق ــاي مخاطب ــامنيازه ــا،وع پي ــان را   ه ــاه مخاطب ــواره جايگ هم
  دارند. مي  محفوظ

ـ د يهـا ارتباط موفق با مخاطب در تمـام رسـانه   جاديا  ي،و نوشـتار  يداريشـن  ي،داري
 ليـ دلارتباط بـا مخاطـب بـه    نيا يبرقرار ياست كه گاه فهيوظ نيترو مهم نيتر ياصل
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 ،كننـد  يعناصر در درازمدت رسانه را همراه نياگر او  ماند يناموفق م يوجود عناصر
ـ  ينظم يرسانه به ب ـ  اي ـ  ي،فـ يتعر بـه بنـا   .رسـد  يمـ  يآنتروپ عبـارت اسـت از    يآنتروپ

كه مخاطب توجه خـود را از   ينحوبه ،به مخاطب امينكردن اصول كامل دادن پ تيرعا
 آورد يرو گـر يد يهـا  شبكه ايها  به رسانه شترياطالعات ب يشبكه برگردانده و برا نيا

  ).1380؛ به نقل از آذري: 29تا: (قرباني، بي

هاي كاربران اسـت؛ زيـرا بـا توجـه بـه رشـد       نكته حائز اهميت ديگر، گسترش قابليت
هـاي  توانـد پيـام  ها و امكان انتقال سريع يك پيام براي كاربرانِ متعدد، هر مخاطب مي رسانه

كه در فاصـله  ايگونهاربران منتقل نمايد؛ بهدريافتي را زنجيروار و در حداقلِ زمان به ساير ك
شـود؛ از  هاي مختلف توزيع، تكثير و رسانده مـي كوتاهي يك پيام در سطح وسيعي به زبان

ميان در ايجايگاه برجسته» اياخالق رسانه«و » ايسواد رسانه«روي امروزه مباحثي نظير اين
  اند.كاربران انواع رسانه پيدا كرده

  
  رسانهمفهوم  2.2
ماننـد   يارتبـاط جمعـ   ليوسـا  ي؛رسانه گروهـ  ،رساندن يلهيوس«به معناي در لغت  رسانه
رســانه «: ذيـل واژه رسـانه) آمـده اسـت.     1377، دهخـدا » (و مطبوعـات  ونيـ زيتلو ،ويـ راد
 رنـده يرا بـه گ  )اميـ پ(كه فرستنده به كمك آن معنا و مفهـوم مـورد نظـر خـود     است  يابزار
  ).8: 1397ريزي آموزشي، پژوهش و برنامهسازمان ( »كند يم  منتقل

پيام را » رساندن«ي نوعي وظيفه، مشتمل بر كليه ابزارهايي است كه بهدر اصطالحرسانه 
كـه   ها و افكـار  براي انتقال اطالعات، ايده ابزاري استرسانه بر عهده دارند. به تعبير ديگر، 

انـواع نشـريات مكتـوب، وسـايل     ي برقراري ارتباط از فرستنده به گيرنـده اسـت و   واسطه
  به اعتقاد چامسكي، روند. ديداري، شنيداري و اينترنت از مصاديق اين تعريف به شمار مي

ها فراگير بودن آنهاست. برخالف مدرسـه و ديگـر اركـان حيـات     ويژگي اصلي رسانه
دهـا  ديـوار بـا ميليار  توانند يك كالس بـي ها امري فراگير هستند. آنها ميانساني، رسانه

ها مسئوليت انتقال ميراث اجتماعي را از نسلي به نسل ديگر مستمع تشكيل دهند. رسانه
بر عهده دارند كه عبارتند از: وظايف خبري و آموزشيِ وسايل ارتباط جمعي؛ وظـايف  

: 1399(مجـاور شـيخان و همكـاران،    رهبري؛ و وظايف تفريحي و تبليغي راهنمايي و 
  ). 2002؛ به نقل از: چامسكي: 275
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هـاي  گونـه رسـانه  رسانه در اين جستار به مفهوم عـام آن مـدنظر اسـت و شـامل همـه     
اي)، ديداري(تلويزيون)، شـنيداري(راديو)، نوشـتاري(مطبوعات)، ديجيتالي(بازيهـاي رايانـه    

كه در اين پژوهش با هدف جـذب مخاطبـان    هاييشود و مولفهمجازي(اينستاگرام) و... مي
ويـژه  هـا، بـه  گردند، مشتمل بر مقـوالتي اسـت كـه بـراي تمـامي رسـانه      تر معرفي مي بيش
جـذب  هاي ارتباط جمعي و گروهي، قابل تعميم است و اثرپذيري از ايـن شـگردها    رسانه
  تر مخاطبان را در پي خواهد داشت.  بيش

  سازي  هنگها در فر اهميت و نقش رسانه 1.2.2
شـود و تـا   اي مـي ي بدون مخاطب، صرفا تبديل به يك ابزار رسـانه روشن است كه رسانه

رسـاني صـورت نخواهـد گرفـت. اگرچـه      كه ارتباطي ميان اين دو برقرار نشود، پيـام زماني
اند؛ امـا  ها باز كردهدر ميان خانوادهاطالعات  غنيِ منبععنوان يك ها جايگاه خود را بهرسانه
هـا بـر فرهنـگ را    رساني اسـت و اثرگـذاري رسـانه   انواع رسانه بسيار فراتر از اطالع نقش
رسـاني، افـراد را    رسانه گاهي جدا از اطالع«ها برشمرد. ترين ويژگي رسانهتوان برجسته مي

بنابراين، ). 1394(انگارده و مينايي، »كند تحت فرمان خويش را اصالح مي يتربيت و جامعه
گيـرد،  راحتي در دسترس قرار ميعنوان ابزاري كه با انواع و اقسام محتوا بههاهميت رسانه ب

كنـد،  اي ايفا مياز اين منظر كه در نهادينه كردن يك موضوع در اذهان مخاطبان نقش عمده
آفرينان سياسي در سراسر دنيا، با هدف به حداكثر رساندن نقش«بسيار درخور توجه است و 

كننـده اطالعـات   هـاي جديـد سـرگرم   سازي خود، به قالباي رسانهرسي به رسانه و  دست
  ).57: 1387(اكسفورد و هاگينز،  »يازندمي  دست

كنند و ها دريافت ميمخاطبان دنياي امروز، بسياري از الگوهاي رفتاري خود را از رسانه
   شود.ها بر فرهنگ زندگي مردم بيش از هر زمان ديگري احساس ميميزان اثرگذاري رسانه

هـا   از فرهنـگ جامعـه بـه خـانواده     يعنوان بخشبه يارسانه خود را با سرعت ناباورانه
شـوند و  مـي  ليتبد يريالگوپذ يمهم برا يها به منبع رسانه ،وهيش نيبد .كند يعرضه م

ـ ها هـر بـاور و ا   از برنامه يريگ تا با بهره كنند يتالش م سازان مهبرنا را كـه خـود    يادهي
 نـد نمخاطبـان عرضـه ك   يو اجتمـاع  يفـرد  يدر قالـب رفتارهـا   ،دهنـد  يمـ  صيتشخ

توانـد  يالگوها مـ  نيسوق دهند كه ا ييو مخاطبان را به سمت الگوها) 1383  يجيمر(
الـديني و خليلـي   (معـين  باشـد  جامعـه قالب و مسـلط در   يالگوها زا زيمتما يالگوها

 ). 1394زيدانلو، 
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عنوان ابزاري بسيار اثرگذار در قلمـرو تربيـت،   بهتواند اهميت رسانه از اين منظر كه مي
هويـت مخاطبـان را تحـت تـاثير      رساني و سـرگرمي، باورهـا و فرهنـگ و   آموزش، اطالع

و انسـان   رديـ گ يفرهنگ شكل و نظم م يلهيوسبه جامعه«دهد، بسيار چشمگير است.   قرار
 قيفرهنگ هم از طر يو عمده يگردد و بخش اصليم يفرهنگ موجود اجتماع يلهيوسبه

). از سـوي ديگـر فراجغرافيـايي شـدن     30تـا:  قرباني، بي»(شود يها به جامعه منتقل م رسانه
يافته موجب شده است ارتباطات و تبادالت فرهنگي با سهولت و سرعت هاي توسعهرسانه
اي، سـازيِ رسـانه  ي مهـم ديگـر در بحـث فرهنـگ    تري انجام پذيرد. همچنـين نكتـه   بيش
هاي نوين، نقش مخاطبان را به باشد؛ زيرا رسانهاي ميري مخاطبان در مثلت رسانهپذي نقش

ي پيـام  توانند در قالب فرسـتنده سهولت مياند و مخاطبان بهجايگاه بسيار باالتري ارتقا داده
  رساني را ايفا نمايند. در واقع،نيز نقش اطالع

نقـش   يارتباطـات و چگـونگ   در نوع يمهم راتييارتباطات موجب تغ يفناور انقالب
هر مكان  ،در هر زمان ،به هر نوع اطالعات هر فرد نيدر ارتباطات نو .افراد شده است

مخاطـب بـه    ليتبد اتغيير ي ،گرياتفاق بزرگ د .دارد يدسترسي ارتباط يلهيو با هر وس
 بـه رسـانه شـده اسـت     ليمورد نظر خود تبـد  يمحتوا ديكاربر است و هر كاربر با تول

  .)96: 1397ي باقرزاده، (خجسته

ها قرار گيرد؛ زيـرا  بنابراين موضوع جذب مخاطب بايد بيش از پيش مورد توجه رسانه
ها، با سرعتي بسـيار  توانند به ياري بسياري از رسانهاي ميهاي رسانهدر چنين شرايطي پيام

اطبـان بسـيار   وار بـه مخ زياد و در سطحي بسيار وسيع از سوي كاربران بـه شـكل زنجيـره   
  منتقل شوند. - كنندي پيام را ايفا ميكه هر كدام نقش يك ارسال كننده - زيادي

خواهند به كنترل آن مي يوسيلهبه ،ها را در اختيار دارندافرادي كه كنترل رسانهدرواقع، 
  هايشان برسند.استهها به پيروي از خوذهن و مجاب كردن انسان

 ياعضا انيدر م يرگذارينفوذ و تاث ينوع ،پردازند يها به آن م كه رسانه ياز مقوالت يكي
 يو حتـ  غيـ تبل ،قيتشـو  ،بيـ با ترغ ها سانهر بيترتنيبد .جامعه و مخاطبان خود است

ها  رسانه .كنند دايقواعد دلخواه صاحبان رسانه اعتقاد پ بهدارند يمخاطبان را وام ،عابرا
و  يينـوا باعـث هـم   تواننـد  يو الگوهـا مـ   يجتماعا خاصِ يهنجارها يمعرف قياز طر
(مجاور شيخان و همكاران،  افراد جامعه شوند نيدر ب يساز فرهنگ ينوعو به ييسو هم

   .)22: 1390و ابوالحسني،فر يحسن؛ به نقل از: 277: 1399
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  طلبي فرادستان هاي جمعي، ابزار منفعت رسانه 2.2.2
هاي مختلف زندگي مخاطبـان، متـاثر از   سازند كه جنبهترين ابزارهاي جريانها از مهمرسانه

 گيري غيرقابل اندازه را هارسانه، اهميت غرب يا منتقد نظام رسانه هاست. نوآم چامسكي، آن
با ايـن  » هاكنترل رسانه«ي در كتاب و ).salon(چامسكي، مصاحبه با پايگاه اينترنتي  داند مي

انـد،  هـاي ثـروت  ي افكـار صـاحبان چـرخ   هكننـد هـاي آمريكـا مـنعكس   توضيح كه رسانه
اش بـه  اي قابل مالحظه سـكان كشـتي  گونهما قدم به دنيايي نهاديم كه به«كند كه:  مي  تاكيد

را بـه نقـل از   » ايجـاد رضـايت  «). سپس اصطالح 26: 1385چامسكي، »(دست سرمايه بود
ي آمريكـايي،  دموكراسـ  شـرو يپ پـرداز  هيـ نظرنگار و روزنامه )،Walter Lippman(پمنيوالتر ل

ي كوچـك پايگـاهي ندارنـد، ماننـد گلـه      كند. ليمپن، افرادي را كه داخـل دسـته  مطرح مي
نيـاز دارنـد.   » ايجـاد رضـايت  «داند كه نقش تماشاگري دارند نه بازيگري، و به سردرگم مي

)، شخصيت ممتاز صنعت روابط عمومي، Edward Bernaysچنين، به نقل از ادوارد برينز( هم
را دارنـد، آنهـايي هسـتند كـه صـاحبان زر و      » مهندسي رضـايت «كه توان گويد: كساني يم

  ).27: 1385كنيد(چامسكي، و شما براي آنها كار مي - يعني دنياي ثروت - زورند
 آيـد به دست مي نتيجه اين ، »مهندسي رضايت«و » توليد رضايت«مهم  يدو كليدواژهاز 

خـواه   هايي كه خـود را ليبـرال و دموكراسـي    رسانه واسطه كه احساس رضايت از آگاهي به
ــي ــي م ــد معرف ــيشي از يــك الگــو ،كنن ــين  از پ ــ تعي ــيش ــه ده ناشــي م هرحــال  شــود. ب

دولتي كه اسما دموكراتيك هستند، مانند جامعه  داريِ در جوامع سرمايه« :گويد مي  چامسكي
تنـزل داد و   ،وتي و اطاعـت تفا مرتبه بي دانند بايد عموم مردم را به آمريكا، نخبگان حاكم مي

در بحـث  . سـپس  »هـاي سياسـي گمـراه كـرد     گيـري  تصـميم  آنان را در مورد داليل واقعيِ
در نظـام سياسـي دموكراتيـك، هميشـه خطـر       :گويـد  مي ها رسانه ازطريقمردم  كردن گمراه
در  ها بايد تهديد را بنابراين اين نظام؛ شدن تفكرات مستقل به اقدام سياسي وجود دارد تبديل

هـاي   نطفه خفه كنند و حكومت براي فروكـردن توهمـات الزم در مغـز مـردم، بايـد از راه     
كـار عمـومي را   كـه اف  دكنـ  مـي  ياد» نظرسازان«نام  گروهي بهگاه، از آن ظريفي استفاده كند.

كننـد، فقـط    نكه شواهد را مخفي ميآبر عالوه . اين گروه(Opinion shapers)  دهند مي  شكل
هـا   د به بازار انديشـه افكار قابل قبول، اجازه ورو يهم در محدوده  آن ،مسئوالنه به انتقادات

هاي  خود را در رسانه ،تر نوع خبررساني كه در سطح كالن از نظر چامسكي اين . دهند مي  را
 كـه دهـد، يـك خبررسـاني گزينشـي و يـك سـازوكار كنترلـي اسـت          آمريكايي نشان مي



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   72

 

ايـن   يخبر اسـت! جـان كـالم چامسـكي دربـاره      در دنيا چهگذارد مردم بفهمند  نمي  واقعا
  ترتيب است: ينداي، ب سازوكار رسانه

در بلكه هميشه در حال مقاومت  ؛گويد كه آمريكا هرگز تجاوزكار نيست آيين دولت مي
 ،برابر تجاوزگري است. فجـايع و اعمـال نـاقض حقـوق بشـر كـار دشـمنان ماسـت        

 كـه مـردمِ   ع از خود در برابر تروريسم هستند؛ و ايندوستان ما كه صرفا در حال دفا  نه
زنند. پس  له مي اش له ساير ممالك براي دستيابي به آزادي و دموكراسي از نوع آمريكايي

ها را در سرتاسـر جهـان    اصول و ارزش شرافتمندانه كشور ماست كه اين  يوظيفه اين 
ي خـارجي آمريكـا   هـا  واقعـي سياسـت  گسترش دهد. اما واقعيت اين است كه هدف 

هـاي آمريكـايي بـدل سـازد تـا       است كه جهـان را بـه مكـاني امـن بـراي شـركت        آن
ان خواسـت،  شـ شـان بـه هركجـا كـه دل    ها با انتقال سرمايه و محصـوالت  شركت اين 
  ). 2/11/1398(وفايي،  هايشان را پر كنند جيب

آسـاي  غـول  هـاي هاي آمريكا از سـهامداران بـزرگ شـركت   به اعتقاد چامسكي، رسانه
شـان را در معـرض خطـر    كنند كه منافعگاه مطالبي چاپ نميفرامليتي هستند؛ بنابراين هيچ

هاي مردم  توده اي يا به قول چامسكي، تخديرِ مسخ رسانه). 121: 1388(جادري،  قرار دهد
 عنوان يكـي از  هاي امروز ممالك مترقي است كه از آن به ها، يكي از پديده رسانه يواسطهبه

). از ديـدگاه  2/11/1398(وفايي، برنـد  داري جهاني نام مي ابزارهاي كارآمد حكومت سرمايه
بـراي حفـظ درآمـد حاصـل از     هـاي آمريكـايي،    هاي تحت كنترل شركت رسانهچامسكي، 
سياسـي خـود، نسـبت بـه      يچامسكي در فلسفه. شوند گرفتار خودسانسوري ميتبليغات، 

هـاي بيـدار و    ها نگهبان و معتقد است رسانه. اودش وضع موجود، يك ناراضي محسوب مي
هاي آمريكايي را از خطـر درك و مشـاركت عمـومي     هوشياري هستند كه امتيازات شركت

دادن  خبر و سوق جا بي هاي از همه توده) مسخ(ها، تخديرآنكار  و دارند مردم در امان نگه مي
اســت تــا از فكــر  هــدفي پــوچي و بــي يتفــاوتي سياســي، فلســفه هــا بــه ســمت بــي آن
نظـام  وال ا دهـد كـه  نشـان مـي  لفـظ  ايـن  اسـتفاده از  . بيرون بياينـد  »براندازانه  هاي انديشه«

شود  ها مي ترسد، پس دست به دامان رسانه ها مي داري و سلطه آمريكا از اين انديشه سرمايه
كه وضعيت فعلي بايد تغيير كند و ظـاهرا تغييـر، سرنوشـت     اين اتا مردم را مسخ كنند. دوم

گـذرد، از حجـم اخبـار واقعـي      قـدر مـي   هرچـه  :گويد محتوم آن خواهد بود. چامسكي مي
اي كشور ما  رسانه يجامعه يگويي درباره نيز ويتحليل اجتماعي  .شود تلويزيون كاسته مي

ها و مدها و لوازم آرايشـي و تعطـيالت    تشويق مردم به مصرف انبوه فيلم«گفته شده است: 
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پرسـتي كـه عمـدتا     زدن به تـب چهـره   چيزهاي فروختني ديگر، و نيز دامن يلوكس و همه
به اعتقـاد   .»افراد ثروتمند و معروف است هاي فرامصرفيِ شامل تعريف و تمجيد از زندگي

ابراين تخدير يا بن؛ شوند خالصه ميچارچوب ن هميها در  هاي امروز رسانه چامسكي برنامه
نـه يـا سـاختن مسـتندهاي جعلـي      ورزا اي فقط در انتشار اخبـار غلـط، غـرض    مسخ رسانه

كـردن مـردم بـراي ايـن      و تشـنه  داري زندگي سـرمايه  يبلكه تبليغ شيوه ،شود نمي  خالصه
بـا نـام    را هـا  هايي كه در باطن كوچك هستند و امـروز آن  نمايي چهره زندگي، بزرگ  سبك 

كـردن   و در نهايت سرگرم ،چيز فروختني است فكر كه همه يم، ترويج اين ناسش سلبريتي مي
كـه متفكرانـي    اسـت اي  هاي تصويري از ديگر وجوه مسخ رسانه ها و برنامه فيلم يوسيله به

  ).2/11/1398(وفايي، چون چامسكي با آن سر دشمني دارند
باط جمعي در غـرب  برخالف فرضيه عموميِ جوامع دموكراتيك كه معتقدند وسايل ارت

و  )Edward Herman(هرمن كنند، ادوارد اند و به كشف و گزارش واقعيت كمك ميمستقل
هـاي بـزرگ و   اي از سـوي دولـت، رهبـران شـركت    گونهمعتقدند بازار خبري بهچامسكي 

منـدان جامعـه   يابـد كـه منـافع قدرت   صاحبان و مديران وسايل ارتبـاط جمعـي جهـت مـي    
، بـا معرفـي مـدل    هـا بـين قـدرت سياسـي و رسـانه     يبررسـي رابطـه   در آنهاشود.   تامين

صـاحبان   دهنـد كـه  نشان مـي  - است پايه فلسفه ماركسيسم استوار بركه  - كردن  دستكاري
 كنند جامعه كنترل مي جهت منافع خودشان وسايل توليد فرهنگ و انديشه را در در هارسانه

تري  ثروت بيشتر، قدرت سياسي بيش شوند صاحبان سرمايه، ثروتمند شوند وموجب مي و
  ).116: 1388(جادري، آوردبراي آنها به ارمغان مي

، به طرح »هاي جمعي توليد رضايت: اقتصاد سياسي رسانه«كتاب هرمن و چامسكي در 
نقـش مهـم رسـانه در تحميـل      و شـود  ها پيروي مي كه توسط رسانهيك جريان پروپاگاندا 

اطالعات از فيلترِ عواملي  ابتدا ،در جريان پروپاگانداكنند. مي اشاره اي نابرابر به مردم جامعه
شـود   باعـث مـي  امر ين هم و گذرد تا به سرخط خبرها برسد چون سياست يا اقتصاد مي هم

 دارد گام برمـي و حمايت از فرادستان رسانه در صدر ابزارهايي باشد كه در راستاي نابرابري 
هـا   آنهـاي شـديد    تهديد كنند، بـا واكـنش  را رادستان ها منافع ف هاي رسانه گزارش و هرگاه

جنـگ بـا   «هاي جمعي، تحت فشار فرادستان، عينك  رسانههمچنين،  مجازات خواهند شد.
جنگ ميان آزادي و كمونيسم  يرخدادها را از دريچهزنند تا بر چشمان رسانه مي »كمونيسم

راحتـي  بـه  ،كمونيسـم  فرادسـتان بـا وجـود دشـمني خطرنـاك بـه نـام       و  كشندببه تصوير 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   74

 

توانست از ترس ايجاد شده براي مردم بهره ببرند و آنها را مجـاب بـه حمايـت از      خواهند
مسـكي، مصـاحبه بـا پايگـاه     (چاهـاي پروپاگانـدا است   و ايـن يكـي از جريـان    ،خود كنند
  ). salon  اينترنتي

ري از مفاهيمي هاي هدفمند، به نهادينه كردن بسياها در عصر حاضر با ارسال پيامرسانه
ها توان رسانهگذاري شده است. از اين منظر ميزنند كه از پيش نيازسنجي و هدفدامن مي

  ريق فرهنگ در پوست جامعه دانست.را پل ارتباطيِ انتقال و تز
معاصـر را دربرگرفتـه اسـت و     يايانسان در دن يوجوه زندگ يهمه يجمع يها رسانه
 ي،معرفتـ  يمبـان  ي،زنـدگ  يوهيشـ  ي،فرهنگـ  اتيـ ز حاعم ا ي،و پنهان زندگ دايابعاد پ

هـا  امروزه رسانه .دهد يقرار م ريرا تحت تأث ياجتماع يو هنجارها يارچوب نگرشهچ
 يت از چه قرار است و چه موضوعاتيواقع ؟است يدر چه وضع ايكه دن نديگو يبه ما م
ـ رو تيسنجش اهم يبرا يها حتانسان ؟باشديروز م تياولو كـه بـه چشـم     ييدادهاي
(بشـير و حـاتمي،    كننـد يها توجـه مـ  بازتاب آنها در رسانه يبه چگونگ ،انددهيد  خود

  .)1391؛ به نقل از: گودرزي: 24: 1396

از  ،هوشمند يها يبر گوش يمبتن يهارسانه ژهيوبه ي،اجتماع يهاافزايش كاربران رسانه
 - نيـز درگيـر كـرده اسـت    كـه نوجوانـان و حتـي كودكـان را      - طريق كاهش سن مخاطبان

تر از گذشته نموده است؛ زيرا توليد پيـام همـواره   اثرگذاري بر فرهنگ جامعه را بسيار ساده
هاي مختلف بـا تبليـغ و   گيرد و رسانههاي صاحبان رسانه صورت ميطبق ساليق و ديدگاه

ه و ترويج الگوهاي رفتاري مد نظر خود، باورها و بينش و نگرش مخاطبان را هدايت كـرد 
ها و هنجارهاي مخاطبان نيز تاثير بگذارنـد و  توانند بر ارزشي اطالعات ميزمان با ارائه هم

  هاي مطلوب خود بار بياورند. راحتي با نگرشوسال جامعه را بهسننسلِ كم
ي بدون مخاطب مانند دانشگاه بدون دانشـجو محكـوم بـه ديـده نشـدن اسـت؛       رسانه
باشـد كـه   هاي مختلف ميهاي رسانهترين اولويته از مهمهموار» جذب مخاطب«بنابراين 

شـناختي،  شـناختي، روان هـاي جامعـه  رسيدن به اين مهـم، راهكارهـاي بسـياري در زمينـه    
طلبد و آنچه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، اشـاره بـه دو نمونـه از    شناسي و... مي مردم

ي وان معمـار فرهنـگ و انديشـه   عنـ بـه  - شگردهاي بسيار موفقي است كه سعدي شيرازي
  در بوستان و گلستان به تصوير كشيده است. - ايراني
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  شگردهاي بوستان و گلستان سعدي در جذب مخاطب 3.2
هـاي  دليل شاخصهانتخاب سعدي شيرازي از ميان انبوه شاعران و نويسندگان بنام ايراني، به

هاي شده و وي را بر ستيغ قله فردي است كه در وجود اين هنرمند بلندآوازه جمعمنحصربه
الدين سـعدي شـيرازي، خورشـيد    شيخ  مصلحفرهنگ و ادب ايران و جهان نشانده است. 

هاي اول سده هفتم هجري در خطّه شيراز طلوع كرد.  تابناك فرهنگ و ادب پارسي، در سال
سعدي در شمار معدود هنرمندان ايراني است كه فروغ شهرتش مرزهاي زمـان و مكـان را   

هـاي فرهنـگ و   درنورديده و از همان عصر خويش تا امروز نام وي همچنان بر سـتيغ قلـه  
ي سبكي سـعدي در دنيـاي فرهنـگ و ادب، بـا اصـطالحِ      درخشد. شاخصهادب جهان مي

ي وي تراوش يافته، در ابتدا بسيار شود؛ زيرا آنچه از نوك خامهشناخته مي» سهل و ممتنع«
رسد، لكن تاكنون كسي نتوانسته اسـت اثـري همپـاي    نظر مي سهل و ساده و قابل تقليد به

  بوستان و گلستان سعدي بيافريند. 
هاي متعددي است كـه سـعدي بـا    گيري از مولفهي بهرهفرد، ثمرهاين ويژگيِ منحصربه

ها را كه منجر به ظرافت و دقت در شاهكارهاي خود بكار گرفته است و مجموع اين مولفه
توان از زواياي مختلفي بررسي نمود. لكن مخاطب گرديده است ميموفقيت وي در جذب 

ها از آنجا كه موضوع پژوهشِ حاضر مرتبط با رسانه است، صرفا به دو مورد از اين شاخصه
  ها را در پي داشته باشد، پرداخته خواهد شد.تواند جذب مخاطب در تمامي رسانهكه مي

 گويي ساده 1.3.2

اي قابل اعتناست. عنوان يك اصل در هر زمينهو ابهام) همواره به سادگي(در مقابل پيچيدگي
ورد تاييـد بسـياري از مخاطبـان    اي اسـت كـه مـ   سادگي در گفتا و نوشتار ويژگي پسنديده

شـائبه بـيش از پيچانـدن موضـوعات، اثرگـذار      باشد و غالبا رفتار و گفتار ساده و بيمي  نيز
  خواهد بود. 

قال مفاهيم به زباني ساده و در عين حال بسيار زيبا و رسـا، از  اين گونه هنرنمايي در انت
هاي سعدي شـيرازي اسـت كـه بـا دقـت و تيزبينـي، ايـن شـيوه را در         ترين ويژگيخاص
  هاي اخالقي در شاهكارهاي خويش لحاظ كرده است. ها و پيامسازي و انتقال آموزه فرهنگ

دانـد  ي گلسـتان سـعدي مـي   كوب، سادگي و روشني را صـفت بـارز شـيوه   دكتر زرين
همه بايد توجه داشت كـه سـخن سـعدي از ايـن جهـت      ). با اين128: 1379كوب،  (زرين
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قدرت جذب مخاطب و اثرگذاري باالتري نسبت به سايرين دارد كـه در عـين سـادگي، از    
قوت الفاظ و انسجام كلمات و تازگي افكار برخوردار است و سعدي با درك اين مهم كـه  

سنجي بجا و سنجي و موقعيتبا روحيات مختلف مخاطب آثار او هستند، سخن هاييانسان
  دهد. درست انجام مي

نويسي و استفاده از كلمات قابل فهـم تـاثير بسـياري بـر جـذب      اهتمام سعدي در ساده
رسـد.  مخاطبان بيشتر از هر قشري دارد و اين مهم در بوستان و گلستان سعدي به اوج مـي 

و نوشتار فضيلتي است كه هيچ آرايه ديگري قادر به جانشيني آن نيسـت.  سادگي در گفتار «
كه  يهر روش ي،زمانو دوره  نيدر چن .عاجل است يهايريگجهيعصر ما عصر سرعت و نت

  ). 20: 1385(بابايي،  »تر استمطلوب ،دهد جهيتر نتزودتر و آسان
ابيات و امثال سعدي پيرايگي موجب شده است بسياري از جمالت، همين سادگي و بي

  مخاطبان ماندگار گردد. درواقع، در اذهان
مانـد، در  زيبايي خاصي كه در سادگي نهفته است و از چشم بسيار كسان پوشـيده مـي  

دهد كـه وي چگونـه بـا    نظر سعدي درخششي خاص دارد. تامل در گلستان نشان مي
فهـم توانسـته اسـت    كسهاي ساده و همهبكار گرفتن كلمات و تركيبات رايج و تمثيل

نكاتي بسيار ظريف را مفهوم و مشهود كنـد. در ايـن زمينـه حتـي بسـياري از مسـايل       
صـورتي محسـوس و   پسند سعدي بهپيچيده و دقيق فكري، به مدد ذوق لطيف و ساده

بين و ذوق يابد. سعدي به بركت فكر بلند و نظر ژرفروشن در پيش چشم تجسم مي
اري از اصـول مهـم و دقيـق اخالقـي و اجتمـاعي يـا       سليم خويش توانسته است بسـي 

گونه تصاويرِ بديع و جذاب بفشـرد و  موضوعات و نكات ديگر را با چند كلمه در اين
طـوري   اب نقش كند؛ بهاش را در كمال هنرمندي در اين كتها و تصورات ذهنيانديشه

ي كه ايـن كتـاب   برد. يكي ديگر از موجباتكه هركس با اندك تأملي به منظور او پي مي
ها و مقبول عموم واقع شده است نيز همين است؛ يعني از محيط مأنوس همگان تمثيل

هـا را بـه   ي مـردم آن تصويرهاي انديشيدني و ديدني جستن، و با كلمات و زبان ساده
ز نثـر گلسـتان لـذت بـرده     زبانـان ا ي فارسـي سلك عبارت كشيدن. اين است كه همه

  ).276 :1386(يوسفي، برند  مي  و

ها و سادگي زبان است كه منجر به انتقال پيام گويي، روشني و رواني نوشتهاين صراحت
  شود.شتر مياصلي و جذب مخاطبان بي
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هيچ پيرايه زيبا هاي آن است و بعضي سخنان بياي از سخنان به سبب پيرايهزيباييِ پاره
زيباسـت.   هـيچ پيرايـه  عنـي بـي  و نافذ است. سـخن سـعدي از ايـن دسـت اسـت؛ ي     

نمايد د و در مخاطبِ خود نفوذ ميجوششود كه اين زيبايي از درون آن ميمي  احساس
  ).18: 1390(نيري، 

گونـه  پيشه به نصايح خـود را ايـن  ي اسرافتوجهيِ پارسازادهعنوان نمونه، سعدي بيبه
  ساده و اثرگذار تصوير كرده است:

 »كنــدآهــنِ ســرد وي اثــر نمــيپــذيرد و دمِ گــرمِ مــن در ديــدم كــه نصــيحت نمــي«
 ).156ب: 1384   (سعدي،

رود و در عين سعدي از جمله هنرمنداني است كه صريح و مستقيم به طرف مقصود مي
دهد. بـه تعبيـر ديگـر، سـادگي و     ي شديدي نشان ميزدن سخن خود عالقهحال، به صيقل

روي بـا تمـام   ينروانيِ بيان سعدي در عين طبيعي بودن، تعمـدي و ارادي اسـت و از همـ   
: 1380قدرتي كه در چيرگي بر الفاظ دارد، به حداقل صنايع لفظي اكتفا كرده است(دشـتي،  

209.( 

گـاه بـه   پيرايگي كالمِ سـعدي هـيچ  گويي است و سادگي و بيگويي غير از سستساده
  ابتذال نكشيده است. افراط يا

ويـزش بـه صـنايع و    نـد، بـدون آ  زي ممكن با ما حرف مـي ترين شيوهسعدي به ساده
كه بسيار ساده است، هرگز هاي ادبي. موضوع مهم اين است كه سخن سعدي با آن آرايه

مبتذل نيست و اين دشوار است كه بتوان اثري آفريد كه ساده، عمومي و در عين حـال  
  ).19: 1390لي،و عالي باشد (حسن هنري

بوستان نيز فراوان است و نشين در كتاب ارزشمند هاي ساده و دلاز اين دست حكايت
تـر   عنوان نمونه در حكايت معروف زير، كـم سادگي و روانيِ كالم ويژگي بارز آن است. به

خورد و سعدي مـاجرايي شـيرين و آموزنـده را كـه     رنگ و بويي از فنون ادبي به چشم مي
ايي بسـيار  هتر با واژهمبتالبه بسياري از طبقات كم درآمد جامعه است، به زيبايي هرچه تمام

هايي از آن، مانند مصرع آخر، از شدت سادگي اي كه عبارتگونهكشد؛ بهساده به تصوير مي
  و روشني و استواري معنا، تبديل به مثَل شده است:

 پــدر ســر بــه فكــرت فــرو بــرده بــود    يكــي طفــل دنــدان بــرآورده بــود    «
 مــــروت نباشــــد كــــه بگــــذارمش   كه مـن نـان و بـرگ از كجـا آرمـش؟     
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ــت:     چو بيچاره گفت اين سخن، پيش جفت ــه گف ــه مردان ــا زن او را چ ــر ت  نگ
ــد   ــان ده ــا ج ــيس ت ــولِ ابل ــور ه  »كس كه دنـدان دهـد، نـان دهـد    همان   مخ

  ).149الف: 1384(سعدي، 

اگرچه كالم سعدي ساده و نزديك به زبان محاوره است، لكن بـه مـدد ذوق لطيـف و    
نويسي و مدد جسـتن  باشد. اين ميزان سادهظرافت ميپسند وي آميخته به لطف هنر و ساده

ي وي به سرعت در ذهـن  هاي آموزندهاز زبان محاوره موجب شده است تا بسياري از پيام
  مخاطبان ماندگار گردد. 

ــان     خور و پوش و بخشاي و راحت رسان« ــر كس ــه داري ز به ــي چ ــه م  ؟»نگ
  ).83الف: 1384(سعدي، 

ژگي ايجاز، تعداد افعال بيشتر از ساير كلمات است و سعدي دليل ويدر بيت فوق كه به
ي كنـيم كـه بيـت بـا همـه     پيام حكمي ارزشمندي در دل آن گنجانيده است، مالحظـه مـي  

ي توانمند وي در انسجام واژگان رسد و اين ويژگي، مبين قريحهسادگي، آراسته به نظر مي
ــار معنــايي   ــه ب ــه تنهــايي  هــرو بــه دســت دادن مفــاهيم اســت، وگرن يــك از كلمــات ب

 ندارد.   درخششي

هاي مختلـف برقـراري   ترين كاركردهايي است كه از ميان مهارتسادگي، در شمار مهم
هـاي   ساده كردن پديـده «شود. سادگي به مفهوم روابط در اجتماع، به افراد جامعه توصيه مي

دادنِ مناسـب  از كاركردهـاي اصـلي توضـيح دادن اسـت و توضـيح      » پيچيده براي ديگران
تـرين   روشـني كـالم، از مهـم   «اسـت.  » روشني«هاي مختلفي دارد كه اولين اصل آن ويژگي
هاي توضيحات مؤثر است و توضـيحات مـا، بايـد متناسـب بـا ظرفيـت اطالعـاتي         ويژگي

  ). 120: 1384و همكاران،  )Owen Hargie(اون هارجي( »شنوندگان باشد

 گويي فشرده 2.3.2

ر يـك سـخنراني يـا نوشـتار يـا      كردن مطالبي كه قرار اسـت د  معناي كوتاهگويي به فشرده
كه از لطف كالم و كيفيت پيـام كاسـته نشـود، تـاثير     و... عرضه گردد، مشروط بر آن  رسانه

گردد. بايد توجـه داشـت كـه    بسياري بر مخاطبان دارد و موجب جذب بيشتر مخاطبان مي
ده يا نويسنده بتواند در مجـالي انـدك، ضـمن    اثرگذاري مطلوب، مستلزم آن است كه گوين
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هاي مفيد و موثري كه در انتقال پيام كاربرد دارد، وارد انتخاب عناصر اصلي و اثرگذار، جنبه
هاي بوستان و گلسـتان را  گيري از اين روش، حكايتپيام خويش نمايد. سعدي نيز با بهره
  در نهايت ايجاز و اختصار خلق كرد. 

هاي بوستان و گلستان، رعايت ايجاز و رواني ي در پردازش حكايتي هنري سعدشيوه
ســرعت در ذهــن دليــل ســادگي و كوتــاهي بــهنشــيند و بــهكــالم اســت كــه بــه دل مــي

هاي اوسـت و  گويي و ايجاز از اركان اصلي   حكايتفشردهاي كه گونهشود؛ به مي  ماندگار
هـايش هسـت،   كه مورد نياز داستانهايي از متن را سعدي بدون پرداختن به جزئيات، برش

ها، مطالـب اصـلي را در حـد ضـرورت وارد فضـاي      گزيند و با پيراستن شاخ و برگ برمي
هايي باشـند كـه   ها را آفريده تا بازيگران صحنهگويي ذهن خالق سعدي آنكند. داستان مي

بپوشـاند و  ي داستاني هاست تا از اين طريق به اندرزهاي خود جامهگردان آنسعدي، بازي
  دار به مخاطب عرضه نمايد.صورتي زنده، گرم و جانهاي خود را بهپيام

هـاي نهفتـه در   پيـام  هاي سعدي در گلستان يكي از داليل ماندگار شدنكوتاهي داستان
  هاست.حكايت

محاوره)، در ابعاد اصـطالحا  »(گفتمانخرده«هاي گلستان به روش نوعيتر حكايت بيش
 هاي ازوپگويييافته كه ياد گفتگوهاي افالطوني(سقراطي) يا گزيدهمينياتوري نگارش 

)Aisoposهاي گلسـتان برشـي   آورد... حكايت، نويسنده يوناني) را به ذهن خواننده مي
هاسـت كـه در رفتـار و گفتـار اشـخاصِ خـود،       ها و تجربـه فشرده و متراكم از زيسته

كننــد ري جــاري ارائـه مــي ارهـاي رفتــا الگوهـاي اخالقــي موافـق يــا جــايگزين هنج  
  ).94: 1386  (عباديان،

هاي مشهور ي تمثيلترين خصيصهتوان مهمها را مياثرگذاري بر مخاطب و نفوذ در دل
مايه در ميان مردم رواج يافته، بسيار فراوانند هايي كه از اين هنرمند گرانسعدي دانست. مثَل

  اند:زد شدهي تعليمي زبانهادليل ويژگي ايجاز و سرشار بودن از پيامو به
 »چه كند دود دل دردمندآن   آتش سوزان نكند با سپند«

  ).74ب: 1384(سعدي، 
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شكل هنرمندانه و دقيق انجام گيـرد؛ در غيـر   بكارگيري ايجاز زماني اثرگذار است كه به
كـه رسـاندن پيـام بـه      - ت كـالم صورت مخـل دريافـت مفهـوم خواهـد شـد و رسـال      اين

  درستي ادا نخواهد شد.به - است  مخاطب
توانـد  اي هنري ارائه شود، ميي كوتاه اگر در قالب تصويري گويا و به شيوهيك جمله

ي فصل مشبعي از معارف و معاني باشـد و نويسـنده و گوينـده را از بيـان     دهندهانتقال
ايي بخشـد (محمدقاسـمي،   آور رهـ هـاي ماللـت  پردازيها و عبارتجزئيات و تكلّف

1387 :31.(  

ويژه گلستان را بايـد محمـل   آثار سعدي نيز مشحون از اين ويژگي هنرمندانه است و به
ــلم ك    ــتاد مس ــعدي اس ــمرد. س ــگرف وي برش ــاي ش ــاهايجازه ــاي  وت ــي و ايجازه نويس

ي پيـام  وگوي كوتاهي ميان پادشاه و پارسا، عصـاره عنوان نمونه در گفتبه است.  هنرمندانه
نهـد و همـين هنرنمـايي در حـداكثر     رض ديد مخاطب ميخود را تنها در يك سطر در مع

وري از حداقلِ ظرفيت كلمات، منجر به جذب مخاطب و ماندگار شدن پيـام در ذهـن   بهره
  گردد: مخاطب مي

؟ گفت: بلي، هر وقت ]آيديكي از پادشاهان پارسايي را ديد، گفت: هيچت از ما ياد مي[«
  ).92ب: 1384(سعدي،  »كنم]مي[كه خدا را فراموش 

نويسي، در پرداختن به ايجاز نيز بسيار موفق عمل نمود؛ سعدي ضمن رعايت اصل ساده
هاي سبك روايي وي دانسـت.  توان از بارزترين ويژگيكه ايجازهاي سعدي را ميايگونهبه

هرچـه  «گـويي در حـدي بـود كـه     ي سعدي به فشردهبه قول دكتر اسالميِ ندوشن، عالقه
(اسالميِ ندوشن،  »گرفتكرد و جوهرش را ميخواند، فشرده مييد و ميشنديد و ميمي  را

1383 :117 .(  
  درواقع

كنـد؛ بلكـه   سـزاوار تكـريم مـي    پرگويي و پرنويسي، نه فضيلت است و نـه كسـي را  
شود. هرچه را كه بسيار بگوييم و بنويسيم، ديگر شـنيده  نشنيدن و نخواندن مي  موجب

داننـد كـه چـه بگوينـد،     ا مـي شناسـان فرهيختـه، نـه تنهـ    شود. مخاطبو خوانده نمي
ه را نگويند دانند چكه ميتر ايندانند كه چگونه و چقدر و چرا بگويند. از آن مهم مي  نيز

  ).18: 1385(بابايي، 
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ي مهمي كه زيبايي ايجازهاي سعدي را دوچندان كرده، روشني و سادگي عبـارات  نكته
كاهد و ي سعدي چيزي از رسالت كالم او نميهنرمندانهترتيب ايجازهاي موجز است. بدين

رو ايجازهاي سعدي همواره با از اينشود. مفهوم متن با زيركي در حداقل كلمات منتقل مي
سادگي و در عين حال استحكامي قوي و روشن آميخته اسـت. بـه تعبيـر مرحـوم دشـتي،      

ايـن ايجازهـاي بجـا و    اسـت.  ) 361: 1380دشتي، »(سعدي ايجاز و جزالت را بهم آميخته«
زيبا بر شهرت وي افزوده است و ضمن اثرگـذاري بسـيار در جـذب مخاطـب، موجبـات      

گـذرد كـه سـخنان زبـده و     ها مـي قرن«ماندگاري عبارات موجز وي را فراهم آورده است. 
انـان از عـارف و عـامي و دانـي     خوگويـان و فارسـي  پرمغز و مـوجز او بـر زبـان فارسـي    

 »كـه ايـن خصيصـه نظـر ديگـران را نيـز بـه خـود جلـب كـرده اسـت           است، چنان  جاري
  ). 119: 1377  (يوسفي،

اي بـه اصـل موضـوع    تنهـا لطمـه   بكار بردن جمالت كوتاه در حكايات كوتـاه كـه نـه   
گزينـي  ي بـه كنـد، ثمـره  تـر مـي  يـاد مانـدني  تـر و  بـه  نشـين كند، بلكـه آن را دل  نمي  وارد
كنـد و  مناسب خود و متناسب با موضوع استفاده مـي است كه سعدي در جايگاه   هايي واژه

زهـاي هنرمندانـه ي وي را   گزينـي در سـاحت زبـان اسـت كـه راز آفـرينش ايجا      همين به
نويسي را، كه يكي از اركان رمان عصر تجدد بود، در نثـر  سعدي اصل ساده«كند.  مي  آشكار

انديشه تجدد بود، به يكـي   گرفت و ايجاز را، كه يكي ديگر از اركان نثر وكار ميخويش به
). حكايت بسيار 121: 1378ميالني، »(هاي سبك روايي خويش بدل كرداز بارزترين ويژگي

گـرفتن از  وسـت كـه بـدون بهـره    ي اهـاي هنرمندانـه  ي بـارزي از ايجـاز  كوتاه زير نمونـه 
آزار نرســاندن بـه خلــق از زبــان   ادبــي، زيبـاترين مفــاهيمِ تعليمـي را بــا مضـمون     صـنايع 

  شخصيت ابراز نموده است:  ود
تر است؟ گفت: ها كدام فاضلانصاف، پارسايي را پرسيد كه از عبادتيكي از ملوك بي«

  ).67ب: 1384سعدي، »(نيازاري ]را[خلق  ]يك نفس[روز، تا در آن نيم خواب ]تو را[
به طراحيِ نقاش ماهري مانند كرده دكتر يوسفي، توصيفات موجز سعدي در گلستان را 

سـعدي بسـياري از   «دارد. ترين روش، بلندترين مفاهيم را به مخاطب عرضه ميبا كوتاه كه
اين اوصاف را در نهايت ايجاز آورده؛ يعني مانند طراحي زبردست با كشيدن خطوط اصلي 

محمدعلي فروغـي  اديب معاصر، ). 278: 1386يوسفي، »(منظره، تمام آن را نشان داده است
  مايي و شيوايي در حد اعجاز است: هاي سعدي از شدت هنرننيز معتقد است كه ايجاز
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كـه در  غالب عباراتش كلمات قصار و اشعارش مثَل ساير است و اين نيست مگر ايـن 
ترين و زيباترين عبارات، بهترين و پرمغزترين معاني را پـرورده اسـت. ايجـاز     كوچك

كـس در يـاد دارد. از آن   رسد... كلمـات قصـارش را همـه    ي اعجاز مي گاهي به درجه
تـر و   ي بشر اسـت كـه از ايـن محكـم     گذشته در عبارات تأمل كنيد و ببينيد آيا در قوه

  ). 36: 1385(فروغي، تر و زيباتر سخن بگويد؟  و پرمعنيتر  لفظ كم

، ضمن تاكيـد بـر   »راهكارهايي براي جذب مخاطب در دو دقيقه«در پژوهشي با عنوان 
ـ    ضرورت استفاده از حـداقل   ب، در توضـيح اصـطالحي بـه نـام     زمـان بـراي انتقـال مطال

  ) آمده است:Elevator's pitch( »آسانسوري  نطق«
ي كوتاه، سريع و ساده براي معرفـي فـرد، محصـول، خـدمات، سـازمان يـا       به خالصه
شود... نام اين اصطالح بر اساس سناريوي  عنوان يك ارزش كليدي اطالق ميرويداد به

رد مهمي براي شخص در آسانسور شكل گرفته است. بر ايـن اسـاس   ديدار اتفاقي با ف
شخص بايد بتواند توضيح كامل، جامع و مختصري از موضوع مـورد نظـر خـود را در    

ارائـه دهـد    يك بار استفاده از آسانسور و در بازه تقريبي سي ثانيه تا حداكثر دو دقيقـه 
  ).4: 1396آبادي،(تقي

موجزگويي و موجزنويسي نياز امروز جامعه است  غرض از ذكر اين مطلب آن است كه
  ها باشد.تواند از راهكارهاي موفقيت در دنياي پررقابت رسانهكه مي

ماحصل اين مصاديق را بايد در بيت زيبايي از بوستان ياد كرد كه تمام حق مطلب را در 
  بيت گنجانيده است: همين شاه

 »ي گوي و پرورده گويچو دانا يك   گـوي مـرده حذر كـن ز نـادان ده  «
  ).154الف: 1384(سعدي، 

هاي رفيع فرهنگ و ادب فارسي هايي كه سعدي شيرازي را بر فراز قلهمجموع شاخصه
نگاه داشته است، بسيار متنوع و هنرمندانه است. آنچه در اين فرصت كوتاه بدان اشاره شد، 

ها اشاره شد؛ لكـن  بدانهايي از كماالت اوست كه به اقتضاي موضوع پژوهش صرفا گوشه
داشته، تا امروز نيز جايگاه » جذب مخاطب«روشن است كه سعدي به سبب توفيقاتي كه در 

تـاز ميـدان   وران و هنرمندان محفوظ نگاه داشته و همچنان يكهواالي خود را در ميان سخن
 هايي كـه در ي انتخاب شاخصهگويي در ادب پارسي است. همچنين، فلسفه»سهل و ممتنع«
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ها متناسب با فضـاي انـواع   روست كه اين ويژگياختصار بررسي گرديد، از آناين مجال به
هاي نوين بسيار كاربردي و اثرگذار خواهد بـود و قابليـت بسـيار زيـادي در جـذب      رسانه

  مخاطب و ماندگاري پيام در اذهان مخاطبان خواهد داشت. 
 

  گيري نتيجه .3
ها موجب اثرگذاري عميقِ محتواي انواع رسانه دهد كه گسترشهاي پژوهش نشان مييافته
ي ويـژه در عرصـه  اي كه دنياي كنـوني بـه  گونهاي بر مخاطبان شده است؛ بههاي رسانهپيام

سازي هاي نوين قرار گرفته و فرهنگاي و اقسام رسانههاي رسانهالشعاع غولفرهنگ، تحت
  شمرد. هاي رسانه برترين اهداف و رسالتتوان از مهمرا مي
گـر آن اسـت كـه در غـرب و     ي نظريات چامسكي و موافقان وي، بيانچنين مطالعه هم

مند و انتشار اطالعات هاي انبوه به مدد تبليغات نظامويژه آمريكا، صاحبان و حاميان رسانه به
هـاي  كنند و بـا هـدايت اهـرم   دهي ميشده توسط نظرسازان، افكار جامعه را جهتگزينش

هـا از طريـق سانسـور، اختفـا، فيلتـر و گـزينش اخبـار و        انحصاري رسـانه  قدرت و كنترل
 در همواره ييهارسانهچنين  زيراكوشند منافع نخبگان مسلط را تامين نمايند؛ اطالعات، مي

بـوده و درصـورت انحـراف از مسـير بالفاصـله تهديـد و        كـالن هاي بسيار شركت تملك
 ،گـر  هاي نظام سـلطه  ردهاي رسانهككارترين مهميكي از روي، از اينمجازات خواهند شد. 

هاي جمعي آمريكا با رويكرد حمايت از فرادسـتان  و رسانه ستا توليد رضايتمهندسي و 
در جهت فروكوفتن چكشِ رضايت در ذهن فرودستان، بـه جـذب منـافع بـراي نهادهـاي      

تحميـلِ آشـكار   صورتي نرم و تدريجي و بـدون  پردازند و اين روند همواره بهقدرتمند مي
داري نظـام سيسـتم سـرمايه   هـايي در حكـم سـواره   افتـد؛ بنـابراين چنـين رسـانه    اتفاق مي
نشانند تـا بـا   شده فروميهاي خود را در اذهان مخاطبانِ مسخگردند كه ديدگاه مي  محسوب

  هاي فرادستان جامه عمل بپوشانند.كنترل مغزها به آرمان
هـاي بـزرگ   ها و رسانهاي تمامي ابررسانهدرچنين شرايطي، موضوع جذب مخاطب بر
ها، گسترش رقابت در جذب مخاطبان را دنيا مورد اقبال بيشتري واقع شده و انقالب رسانه

ها با هدف انتقال باورهـا و اثرگـذاريِ بيشـتر بـر فرهنـگ      در پي داشته است و انواع رسانه
  ند. اي بيشتري از مخاطبان بودهجامعه، همواره در پي جذب دايره
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هـاي مختلـف، انتخـاب    با اين ديدگاه درمورد اهميت جذب مخاطب از سـوي رسـانه  
ذب مخاطبـان بسـيار موفـق عمـل     عنـوان هنرمنـد بزرگـي كـه در جـ     سعدي شيرازي، بـه 

هـا و  اي در انتقـال پيـام  دهد كه وي از شگردهاي بسـيار هوشـمندانه  است، نشان مي  نموده
دليل متناسب بودن با بهره جسته است؛ مصاديقي كه بههاي خود در بوستان و گلستان آموزه

توان از اين شـگردها  اند و امروزه نيز ميروحيات و احواالت دروني، همواره درخور توجه
  عنوان راهكارهايي موفق در انواع رسانه بهره جست.به

ي سـخنِ  هاست و اهتمام سـعدي در شـيوه  هترين اين شيوسادگي و رواني كالم از مهم
ي سـعدي از  تكلف تاثير بسياري بر جذب مخاطبان داشته است. همچنين قدرت قريحه يب

آور است كه سعدي با ايجازي هنرمندانه، قدري شگفتلحاظ گزينش و زدودگي كلمات، به
بـان عرضـه نمـوده اسـت. ايـن      هاي خود را در قالب الفاظي اندك بـه مخاط بسياري از پيام

تـوان  نويسي و موجزگويي مينيز قابل اجراست و از طريق سادهها ها براي انواع رسانه شيوه
بهتـر بـه مخاطبـان انتقـال داد.      تر و با كيفيتيهاي آموزنده را در زماني كوتاهبسياري از پيام

هـاي آثـار اوسـت كـه     گويي در شـمار بـارزترين مشخصـه   گويي و فشردهروي سادهاين  از
ها نيـز قابـل تعمـيم اسـت و بـر دل و جـان       رسانهبكارگيري اين قبيل راهبردها براي انواع 

نشيند. اهميت اين رويكردها در انتقال پيام از آن جهت درخور توجه است كـه  مخاطبان مي
ويـژه  هـا، بـه  دهـد و همـواره بـراي تمـامي رسـانه     قدرت همراهي بيشتري به مخاطبان مي

  ربرد و اثربخش خواهد بود.اند، بسيار پركاهاي نوين كه با معضل مديريت زمان مواجه رسانه
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